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  مجازات تخفيف

  مژگاني حسن سيد :نويسنده

  منتشر شده در پايگاه نشر مقاالت حقوقي،حق گستر

 مقدمه

صرف نظر از آنكه هدف مجازات در نظام حقوقي ايران را ارعاب و ايجاد ترس از ارتكاب جرم چه براي عموم مردم مثل جرائم عمومي 
جامعه چون آدم ربائي و چه براي مرتكبين جرائم بدانيم ، يا هدف از مجازات را انتقام و تشفي خاطر براي زيان ديده در جرائم خصوصي و 

در جرائم عمومي بدانيم ، يا اينكه مجازات را اثر طبيعي ارتكاب جرم تلقي كنيم و الزمه اجراي عدالت را مجازات بزهكاران بدانيم يا 
هدف از مجازات را اصالح مجرم و بزهكار و جرم را نوعي بيماري ومعلول عوامل مختلف بدانيم ، در هر حال قانونگذار براي مجازات 

ا در نظر گرفته است از قبيل تخفيف مجازات ، تعليق مجازات ، تشديد مجازات و سقوط مجازات كه توجه به هر يك از اين تطوراتي ر
در اين بخش مي خواهيم به بحث تخفيف . دگرگوني ها در راستاي دستيابي به هدف مورد نظر نقش مهمي در صدور رأي عادالنه دارد 

  .مجازات بپردازيم 

، تخفيف مجازات در رابطه با مجازات هاي تعزيري ، بازدارنده و اقدامات تأميني و تربيتي است كه امروزه به صورت به موجب مقررات 
مقصود از تخفيف ، تقليل مجازات مرتكب به كمتر از حداقل آن است مثال اگر مجازات جرم آدم ربايي مطابق ماده . مجازات درآمده است 

اين مفهوم مفهوم عمومي . س است مفهوم تخفيف ، تعيين مجازات به كمتر از پنج سال مي باشد ا پنج تا پانزده سال حب.م.ق 621
مفهوم خاصي نيز در رابطه با برخي از مجازات ها يافت مي . تخفيف است كه در كيله مجازات هاي غير از حد و قصاص و ديات وجود دارد 

  : شود و آن عبارت است از 

  . ه نسبت به محكوم عليه خفيف محسوب شود مانند تبديل شالق به جريمه تبديل مجازات به نحوي ك – 1

قانون  1مثال به موجب ماده . يعني علي رغم وجود جهات و عوامل مخففه به گونه اي خاص اعمال تخفيف مي شود : اكتفا به حداقل  – 2
ت نظام ، هر كس به حيله و تزوير و با توصل به مجمع تشخيص مصلح 1367تشديد مجازات ارتشاء و اختالس و كالهبرداري مصوب سال 

ار وسائل متقلبانه ، مردم را به وجود امكاناتي مغرور كند يا از امور موهومي بترساند و از اين طريق مال ديگران را تحصيل كند ، كالهبرد
معادل آن به زيان ديده و تحمل يك تا  محسوب و به پرداخت معادل مال مأخوذه به عنوان جريمه در حق دولت و استرداد مال مأخوذه يا

به موجب تبصره اين ماده چنانچه موجبات تخفيف براي مرتكب وجود داشته باشد يعني عوامل . هفت سال زندان محكوم خواهد شد 
ن و مي شود و فقط به يك سال زندا       مخففه مجازات موجود باشد مرتكب تنها به حداقل حبس محكوم مي شود يعني جريمه حذف

همانگونه كه مالحظه مي شود تخفيف مجازات در باب كالهبرداري حذف جريمه و . استرداد مال مأخوذه به زيان ديده محكوم خواهد شد 
  . اكتفاء به حداقل حبس است نه تعيين كمتر از حداقل 

در اين مورد ، تخفيف مجازات تعيين  مقصود از تخفيف) : حكم صادر شده ( تخفيف مجازات به معناي تقليل تا يك چهارم مجازات  – 3
شده است ، كه به خاطر جهاتي قاضي مي تواند تا يك چهارم مجازات را تقليل دهد مثال به موجب مقرراتي كه قانونگذار در رابطه با 

انون اصالح و تربيت مجازات اطفال بيان نموده است دادگاه مي تواند با توجه به گزارش هايي كه از وضع طفل و تعليم و تربيت او از ك
، هرچند در ) قانون آئين دادرسي كيفري  229ماده ( را تا يك چهارم تخفيف دهد ) نگهداري ( دريافت مي كند مدت مجازات حبس 

رابطه با تفسير بيان مقنن اختالف نظر است كه آيا معناي تخفيف تا يك چهارم حذف سه چهارم و ابقاي يك چهارم است يا حذف تا يك 
  . و ابقاي سه چهارم كه به نظر مي رسد تفسير نخست اولي و انسب باشد  چهارم

از ويژگي هاي تخفيف مجازات ، اختياري بودن است بدين معنا كه هرگاه بزهكار به موجب مقررات قانوني و تحقق عوامل مخففه : تذكر 
ت محاكم است كه در كليه جرائم غير از حد و قصاص مستوجب تخفيف باشد دادگاه ملزم به اعمال تخفيف نيست بلكه تخفيف از اختيارا
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و ديه قابل اعمال مي باشد ، با اين حال در بعضي از موارد قانونگذار تخفيف اجباري را پيش بيني كرده است كه به دو مورد اشاره مي 
  : شود 

تراحت برساند يا مأمورين مربوطه را از واقع آگاه كند هرگاه راننده ، مصدوم را به نقاطي براي معالجه و اس: در رابطه با جرائم رانندگي  – 1
يا به هر نحوي موجبات معالجه و استراحت و تخفيف آالم مصدوم را فراهم كند ، دادگاه مقررات تخفيف را در مورد او رعايت خواهد كرد 

بنابراين . ا آمده است .م.ق 719ماده  2ره كه در بيان قانونگذار به الزام دادگاه در جهت اعمال تخفيف تعبير شده است چنانچه در تبص
الزامي بودن تخفيف نياز به بيان مقنن دارد كما اينكه علي رغم اختيار دادگاه ، تخفيف در بعضي از موارد ممنوع است چنانچه قانونگذار 

استمداد از مأمورين ، به منظور فرار  درباره كسي كه در اثر تصادف ، ديگري را مجروح نموده و با وجود امكان رساندن به مراكز درماني يا
  )ا .م.ق 719ماده ( ، محل حادثه را ترك و مصدوم را رها كرده باشد ، در اينگونه موارد دادگاه نمي تواند اعمال تخفيف كند 

ره محكوميت كه به موجب اين تبصره درتكرار جرم سرقت در صورتي كه سارق سه فق: ا .م.ق 666بيان قانونگذار در تبصره ماده  – 2
  .قطعي به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمي تواند از جهات مخففه در تعيين مجازات استفاده كند 

  مراحل تخفيف مجازات 

  : تخفيف مجازات به گونه هاي مختلف انجام مي شود 

هات مخففه مجازات را به كمتر از حداقل يعني دادگاه در زماني كه قصد صدور رأي را دارد مي تواند با رعايت ج: هنگام صدور رأي ) الف 
  . بنابراين در اينجا مجازات يك مرحله اي خواهد بود . تخفيف دهد 

شاكي خصوصي از شكايت خود صرف نظر نمايد به ) مانند فحاشي ( بدين معنا كه هرگاه در جرائم قابل گذشت : بعد از صدور رأي ) ب 
  . ت مذكور در رأي را تخفيف دهد يا قرار موقوفي تعقيب صادر كند ا دادگاه مي تواند مجازا.م.ق 727حكم ماده 

كه پس از قطعي شدن رأي شاكي خصوصي از شكايت خود گذشت نمايد كه با : بعد از قطعي شدن رأي در جرائم غير قابل گذشت ) ج 
  ) آئين دادرسي كيفري  277ماده ( گذشت شاكي خصوصي دادگاه مي تواند اعمال تخفيف كند 

اين تخفيف به ميزاني كه در . كه پس از صدور رأي ، پس از اجراي آن يا در حال اجراي آن اعمال مي شود : عفو عمومي يا خصوصي  )د 
  .عفوي كه از طريق رهبر و رئيس قوه قضاييه آمده است اعمال خواهد شد 

  عوامل تخفيف مجازات 

دادگاه مي تواند با تحقق يكي از شرايط ذيل نسبت به تخفيف مجازات  ا در مجازات هاي تعزيري و بازدارنده.م.ق 22بر اساس ماده 
  : كيفيات مخففه يا معاذير تخفيف دهنده عبارتند از . مرتكب اقدام كند 

  گذشت شاكي يا مدعي خصوصي )  1

بر تقاضاي مجازات ، مدعي خصوصي كسي است كه عالوه . شاكي كسي است كه به منظور اعمال مجازات عليه متهم اعالم جرم مي نمايد 
بر اساس آئين دادرسي كيفري ، هرگاه نتيجه ارتكاب جرم ، اتالف مال غير باشد مثل . خواستار جبران ضرر و زيان ناشي از جرم گردد 

آنكه در اثر جرم تخريب ، مقداري از ديوار منزل كسي از بين برود ، يا آنكه نتيجه ارتكاب جرم ، محروميت ذي حق از حقوق ممكن 
الحصول باشد مثل آنكه در اثر آتش زدن مزرعه گندم قبل از حلول زمان درو يا در اثر سوزاندن باغ ميوه قبل از زمان رسيدن آن صاحب 

مي        باغ و زراعت از نتيجه متوقع و مورد انتظار محروم گردد ، در هر دو حال كسي كه عليه مرتكب دعواي كيفري مطرح مي كند
آئين دادرسي  12ماده ) كيفري    آئين دادرسي  9ماده  2و  1بندهاي ( خواست حقوقي ، خسارت وارده را مطالبه نمايد تواند با تقديم داد

قانون آئين دادرسي مدني خواهان را  74كيفري دادگاه را مكلف به صدور حكم به منظور جبران خسارت وارده نموده است و در ماده 
. آن از ، مطالبه عدم النفع را مجاز نشمرده است  2م و تبصره .د.آ.ق 515است ، هرچند در ماده  مكلف به تقديم دادخواست حقوقي كرده

همانگونه كه مالحظه شد در دعاوي كيفري شاكي مي تواند ماداميكه پرونده كيفري منتهي به صدور رأي نشده باشد از دادگاه كيفري 
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بنمايد ولي اگر پرونده منتهي به صدور رأي گرديد مدعي خصوصي بايد در را نيز ) جبران ضرر و زيان ( تقاضاي صدور حكم حقوقي 
  . دادگاه حقوقي اقامه دعوي نمايد كه بايد مطابق آئين دادرسي مدني در اقامتگاه خوانده اقامه دعوي كند نه در محل وقوع جرم 

ند زمينه تخفيف مجازات فراهم خواهد بود و همانگونه كه اشاره شد شاكي يا مدعي خصوصي هرگاه از شكايت خود گذشت ك:  1تذكر 
يا ولي و يا قيم وي با رعايت ) با تصريح حق گذشت در وكالت نامه ( توجه به اين نكته الزم است كه شخص شاكي يا وكيل قانوني وي 

  . مقررات مي تواند از شكايت گذشت نمايد 

  : در مورد شكايت اصيل ، توجه به چند نكته الزم است 

پس اگر كسي در اولين لحظات حادثه بدون اطالع از عمق فاجعه به تصور جزئي : بت به موضوع جرم اطالع كافي داشته باشد نس: اول 
بودن آثار آن يا سطحي بودن صدمات وارده ، از شكايت خويش گذشت كند و سپس كشف شود كه آثار جرم بيش از ميزاني بوده است 

مثال اگر كسي در اثر برخورد با اتومبيل به تصور اينكه سر او . آثار جديد نافذ نخواهد بود  كه مورد گذشت واقع شد ، گذشت نسبت به
صدمه جزئي ديده و متورم شده در مراجع قانوني حاضر شده و اعالم نمايد كه چون صدمه جزئي است از شكايت گذشت نمودم و پس از 

د ، گذشت سابق تنها نسبت به صدمه تورم نافذ و مؤثر است ولي ضربه چند ساعت يا چند روز معلوم شود كه دچار ضربه مغزي شده بو
  . مغزي يا خونريزي مغزي موضوع گذشت نخواهد بود و مصدوم مي تواند ديه آن را مطالبه كند 

اينجانب : پس اگر شاكي بگويد . يعني گذشت شاكي خصوصي بايد بدون هيچگونه قيد و شرط يا تعليق باشد : منجز بودن گذشت : دوم 
ه در رابطه با صدمات وارده با متهم مذاكره نمودم قرار شد نامبرده در ظرف دو ماه مبلغ يك ميليون تومان به اينجانب پرداخت نمايد لذا ب

مي نمايم ، طبيعي است كه چنين گذشتي منجز نبوده و قابل ترتيب اثر           ه مزبور از شكايت خويش گذشتشرط پرداخت وج
نيست ، يا آنكه شاكي اعالم كند اگر متهم مرا به پزشك ببرد و درمان كند گذشت كردم ، يعني تحقق گذشت بر انجام اقدامات درماني 

  . متوقف شده است 

ا عالوه بر توجه به منجز .م.ق 23قانونگذار در ماده . يعني همه متضررين از جرم بايد اعالم گذشت نمايند  :گذشت كليه شكات : سوم 
گذشت همه متضررين مالك و معيار مي باشد ، هرچند بحث قانونگذار در رابطه با موقوفي تعقيب است لكن مفاد : بودن گذشت مي گويد 

گذشت بعضي از شاكيان را نيز  "شاكي  "بعضي از حقوقدانان با تمسك به اطالق كلمه  بيان مقنن ، تبيين اوصاف گذشت است اگر چه
  . كافي براي ترتيب اثر دادن به آن مي دانند 

يعني كسي كه از شكايت خويش گذشت نموده است ، در همان موضوع مجدداً حق شكايت : عدول از گذشت مسموع نيست : چهارم 
ذشت نوعي ابراء ذمه است كه امري ايقاعي است و با اراده يك نفر كه همان ذي حق باشد به شرط در واقع عفو و گ. نخواهد داشت 

  . واقع خواهد شد ) عمل يا قول كاشف از اراده باطني ( مقرون بودن به مبرِز 

صرف اعطاء وكالت به ديگري به معناي اختيار . در رابطه با گذشت وكيل الزم است مراتب اختيار وكيل در متن وكالتنامه تصريح شود 
وكالت در دادگاه ها شامل تمام اختيارات راجع به امر : قانون آئين دارسي مدني مي گويد  35قانونگذار در ماده . وكيل در گذشت نيست 

يكي از اين موارد را وكالت :  2ضافه نموده است در امور ذيل بايد اختيارات وكيل در وكالت نامه تصريح شود كه در بند دادرسي است و ا
در مصالحه و سازش بيان مي كند ، بنابراين وظيفه وكيل همواره دفاع از حق موكل و استيفاي حقوق وي مي باشد و گذشت نياز به دليل 

  . خاص دارد 

شت ولي ، هرچند ولي به خاطر دارا بودن حق واليت بايد حق گذشت داشته باشد ، چنانكه غالب حقوقدانان و جمعي از در رابطه با گذ
ليس للولي اسقاط حق الصغير بحال بل له ان  ": در تحرير الوسيله بياني به اين مضمون دارد ) ره ( فقهاء نيز بر آنند ، لكن حضرت امام 

   "بطه و الصالح يصالحه بالبعض مع رعايه الغ

معموالً در ذيل قيم نامه بدين . در رابطه با گذشت قيم ، به موجب مقررات بدون موافقت دادستان ، گذشت قيم نافذ و مؤثر نخواهد بود 
بديهي است اگر صغيري قيم . مطلب تصريح شده است كه هرگونه تصرف قيم در اموال محجور ، متوقف بر موافقت دادستان است 

باشد دادگاه در همان جلسه براي او قيم اتفاقي تعيين خواهد كرد و در همان مجلس با صالحديد دادگاه قيم با رعايت غبطه نداشته 
  . )اعتبار اين قيم تنها در همين مورد خاص است.( صغير مي تواند اقدام به مصالحه و سازش نمايد
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مراجع اعالم گردد مثال در پاسگاه ، در كالنتري ، در اداره آگاهي گذشت شاكي خصوصي يا مدعي خصوصي ممكن است در كليه :  2تذكر 
رئيس ( ، در دفاتر اسناد رسمي و در دادسرا كه در هر يك از مراجع فوق بايد مراتب گذشت و صورت جلسه تنظيمي توسط مرجع عالي 

دادگاه انجام شود اعم از آنكه به صورت اليحه اي  امضاء و گواهي شود ، كمااينكه ممكن است مراتب گذشت در. . . ) پاسگاه ، سردفتر يا 
باشد كه به امضاء قاضي دادگاه تأئيد مي شود يا با بيان شفاهي در صورت جلسه دادگاه قيد گردد ، ولي توجه به اين نكته الزم است كه 

  . گاه است تخفيف مجازات تنها در دادگاه و توسط قاضي دادگاه خواهد بود زيرا مرجع صدور حكم ، قاضي داد

در اينكه آيا گذشت شاكي در رابطه با پرونده جزايي شامل ضرر و زيان ناشي از جرم نيز مي شود يا خير مثال در جرم تخريب :  3تذكر 
: كه عالوه بر مجازات عمومي ، خسارت وارده نيز از سور متضرر قابل مطالبه است ، آيا گذشت به طور مطلق مثل آنكه شاكي بگويد 

از شكايت خويش عليه آقاي فالني گذشت نمودم ، شامل ضرر و زيان ناشي از جرم نيز مي باشد يا خير ؟ در پاسخ بايد گفت  اينجانب
هرگاه گذشت شاكي قبل از تقديم دادخواست و به طور مطلق باشد يا گذشت پس از تقديم دادخواست و با تصريح به عدم تقاضاي ضرر 

: ل انصراف از ضرر و زيان نيز خواهد بود ، لكن اگر گذشت مقيد به جنبه عمومي باشد يعني بگويد و زيان باشد در اينجا ، گذشت شام
اينجانب در رابطه با مجازات كيفري گذشت خويش را اعالم مي دارم ، يا گذشت مطلق بوده ولي دادخواست حقوقي نيز تقديم شده بود ، 

بلكه در فرض اول مدعي خصوصي مي تواند دادخواست حقوقي تقديم كند و در  گذشت ، شامل ضرر و زيانِ پرونده حقوقي نخواهد شد ،
  . فرض دوم ماداميكه اعالم استرداد دادخواست يا دعوي نشود پرونده حقوقي بايد رسيدگي گردد 

تخفيف ( ن اثر با توجه به آنچه در رابطه با ماهيت گذشت گفته شد و اثر تخفيفي آن در مجازات تبيين گشت بايد گفت اي:  4تذكر 
مربوط به جرائمي است كه داراي جنبه عمومي است يا داراي جنبه عمومي و خصوصي است ، اما در جرائمي كه فقط داراي ) مجازات 

ا بيان نموده .م.ق 700تا  697مي شود مانند آنچه كه قانونگذار در مواد         جنبه خصوصي است كه اصطاحاً حق الناس محض ناميده
ا جرائمي است .م.ق 22بنابراين مي توان گفت موضوع ماده . ت شاكي موجب موقوفي تعقيب خواهد شد نه تخفيف مجازات است ، گذش

  . كه داراي جنبه عمومي و نظم اجتماعي باشد 

  : جرائم از لحاظ ماهيت سه گونه اند :  1نكته 

  فقط داراي جنبه عمومي هستند مانند آدم ربايي ) الف 

  به خصوصي هستند مانند هجو ، نشر اكاذيب فقط داراي جن) ب 

  هم داراي جنبه عمومي هستند هم جنبه خصوصي مانند تصادفات رانندگي ناشي از بي احتياطي منجر به قتل يا جرح) ج 

م داراي قانون آئين دادرسي كيفري كليه جرائ 2اصل در جرائم به اعتبار ماهيت جرم كه عملي ضد اجتماعي است و مطابق ماده :  2نكته 
به تعبير حقوقي اصل در جرائم آن است كه قابل گذشت نيستند و نيازي به . جنبه الهي است ، آن است كه داراي جنبه عمومي باشد 

تصريح قانونگذار نسبت به قابل گذشت نبودن نيست و قابل گذشت بودن يك جرم ، خالف اصل است و نياز به بيان مقنن دارد لذا 
  . ا جرائم را قابل گذشت را احصاء نموده است .م.ق 727قانونگذار در ماده 

قانون مجازات  727قانون مجازات اسالمي و ذيل ماده  22قانون آئين دارسي كيفري و ماده  6در رابطه با مقايسه بين ماده :  5تذكر 
شود مگر با گذشت شاكي يا مدعي نمي        تعقيب امر جزايي موقوف: آن كه مي گويد  2به شرح بند  6كه به موجب ماه . اسالمي 

مي تواند در صورت احراز جهات مخففه ، مجازات تعزيري يا بازدانده       دادگاه: كه مي گويد  22خصوصي در جرائم قابل گذشت ، و ماده 
شاكي  اينگونه جرائم جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب نمي شوند و در صورتي كه  :كه مي گويد 727را تخفيف دهد ، و ماده 

خصوصي گذشت نمايد دادگاه مي تواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرف نظر نمايد ، بايد 
كه مغاير با آن است منسوخ مي  727مواردي از ماده )  1378مصوب سال (  6گفت هرچند بعضي از حقوقدانان برآنند كه با تصويب ماده 

. توجه نمود  6و  22مل نيست كه بر اساس اين ديدگاه در رابطه با تعيين تكليف نقش گذشت شاكي فقط بايد به دو ماده باشد و قابل ع
تكليف دادگاه را به امكان اعمال تخفيف در جرائم غير قابل  22تكليف به صدور قرار موقوفي تعقيب در جرائم قابل گذشت و ماده  6ماده 

قابل استناد است و آن تعيين موارد قابل گذشت از جرائم است ، پس ماده  727ين اساس تنها صدر ماده گذشت روشن نموده است و بر ا
  . تنها از جهت تشخيص موضوع قابل استناد است نه تشخيص حكم  727
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بر اين . ي مي باشد قانون آئين دادرسي كيفر 2نيست و مفاد آن منطبق با ماده  6مغاير با ماده  727با اين حال جمعي برآنند كه ماده 
يعني فقط داراي جنبه خصوصي اند يا مشترك بين عمومي و خصوصي ( جرائمي را كه داراي جنبه عمومي تنها نيستند  727اساس ماده 

موقوفي تعقيب صادر كند و  6بيان نموده است و به دادگاه اختيار داده است در جرائمي كه داراي جنبه خصوصي هستند به استناد ماده ) 
  .اعمال تعقيب نمايد  22به استناد ماده ) عمومي محض يا مشترك بين عمومي و خصوصي (   در جرائمي كه داراي جنبه عمومي اند

  اظهارات و راهنمايي متهم )  2

كه از عامل دوم از عوامل مخففه مجازات ، اظهارات و راهنمايي هاي متهم است كه در شناختن شركا و معاونان جرم و يا كشف اشيائي 
بدين توضيح كه هرگاه متهم مطالبي را ابراز كند كه مأمورين كشف جرم را در رابطه با صحنه جرم ، . جرم تحصيل شده مؤثر باشد 

شناختن آثار و چگونگي وقوع جرم مانند محل استقرار جنازه يا كارد و تفنگي كه در قتل به كار گرفته شده يا در مورد اموالي كه از جرم 
مانند معرفي محل استقرار اموال يا معرفي مال خر يا افرادي كه شريك جرم بوده اند يعني ساير متهمين و يا افرادي كه به  تحصيل شده

عنوان معاون جرم ، او را ترغيب ، تشويق يا تحريك به انجام جرم نموده اند يا وسيله ارتكاب جرم يا حمل اموال به دست آمده از جرم را 
داده اند ، معرفي نمايد كه در نتيجه دستيابي به حقيقت آسان شود در اين صورت دادگاه مي تواند مجازات مرتكب را در اختيار او قرار 

  . تخفيف دهد 

همانگونه كه گفته شد اظهارات و راهنمايي متهم مي تواند موجب برخورداري از تخفيف مجازات شود و در اين جهت تفاوتي بين : تذكر 
مي باشد ، چه اين اظهارات در مراجع انتظامي مانند پاسگاه ، كالنتري يا اداره آگاهي باشد و چه در دادسرا نزد مراحل اين اظهارات ن

البته مقصود از اين اظهارات و راهنمايي ها ، توضيحاتي است كه در محدوده بيان . داديار و بازپرس و دادستان باشد و چه در دادگاه 
نسبت به ثالثي در رابطه با جرم ديگر و غير از آنچه كه در پرونده منعكس است مطالبي بيان كند ، به  قانونگذار آمده است پس اگر متهم

  . عنوان زمينه تخفيف مجازات نخواهد بود 

  اوضاع واحوال متهم يا شرايط جرم )  3

قانونگذار . ف مجازات را فراهم كند توجه به اوضاع و احوال خاصي كه متهم تحت تأثير آن ، مرتكب جرم شده است مي تواند زمينه تخفي
مصداق خاصي را به عنوان مثال ذكر كرده است و آن عبارتست از رفتار و گفتار تحريك آميز ) اوضاع و احوال ( پس از اين بيان كلي 

جرح از سوي وي مجني عليه ، يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم ، پس اگر شخص با فحاشي به متهم نسبت به ايراد ضرب و 
خود ايجاد زمينه نموده باشد هرچند متهم بابت ضرب و جرح به ديه محكوم خواهد شد لكن بابت جنبه عمومي به خاطر حركت تحريك 

همچنين انگيزه شرافتمندانه مثل اينكه شخصي در حال عبور از خيابان متوجه . آميز مجني عليه مشمول تخفيف مجازات خواهد بود 
زاحم ناموس او يا ديگري شده است و او را مورد ضرب و جرح قرار دهد ، هرچند بايد ديه را بپردازد لكن انگيزه شود كه فردي م

  .موجب خواهد شد كه از نظر جنبه عمومي مشمول تخفيف مجازات شود ) دفاع از ناموس ( شرافتمندانه 

ا نيست بلكه اوضاع .م.ق 22ماده  3محدود به مثال مذكور در بند  بنابر آنچه كه گفته شد انگيزه و اوضاع و احوالي كه معيار تخفيف است
و احوال شامل كليه شرايط مرتكب كه در وقوع جرم مؤثر باشد مي گردد ؛ آگاهي يا ناآگاهي ، اشتباه يا عمد ، محيط هاي خاص اجتماعي 

ي و ساير فاكتورهاي مؤثر مي تواند شامل اين ، محيط هاي جغرافيايي ، باورهاي فرهنگي ، وضعيت خانوادگي ، وضعيت جسماني و روح
  . بيان باشد 

پس . بيان قانونگذار مربوط به مواردي است كه اوضاع و احوال ، متهم را به حدي در تنگنا قرار ندهد كه اختيار را از او سلب كند :  1تذكر 
يعني مكره و مضطر اصالً . مسئوليت كيفري است  اعمال مجرمانه ناشي از عدم اراده مثل اكراه و اجبار به ارتكاب جرم موجب رفع

  . مجازات نمي شوند ، قهراً مشمول تخفيف مجازات نيز نخواهند بود 

مقصود از انگيزه شرافتمندانه اقداماتي است كه تحت عنوان احسان و ارتكاب خير انجام مي شود هرچند قالب آن مجرمانه :  2تذكر 
ير و شكستن در و پنجره منزل ديگري براي نجات فرزند ديگري ، كه در اين مورد مرتكب اصالً باشد ، مثالً در بحث ورود به ملك غ

همچنين موارد اضطرار ماند آنكه مأمورين اورژانس براي نجات جان بيمار از خيابان ورود ممنوع يا از پياده رو عبور . مجازات نمي شود 
طبيعي است . قهراً در اينگونه موارد مجازاتي وجود نخواهد داشت    وارد كنند كنند يا احياناً در هنگام عبور به مال كسي صدمه اي
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مقصود از اضطراري كه رافع مسئوليت كيفري است مواردي است كه شخص در به وجود آوردن آن دخالت نداشته باشد پس اگر كسي 
در او ايجاد )  Xمانند قرص ( ن مواد روانگردان عمدا خود را مست كند و در حين مستي به كسي حمله كند يا با اينكه مي داند خورد

ا خواهد شد و اگر جرم .م.ق 619هيجان براي ارتكاب اعمال غير متعارف مي نمايد ، از آن استفاده كند ، مشمول بيان قانونگذار در ماده 
  .ديگري نيز انجام دهد مستحق مجازات مخصوص آن خواهد بود 

  اقرار متهم )  4

ا بدان اشاره نموده است ، اعالم متهم قبل از تعقيب و يا اقرار او در مرحله .م.ق 22ماده  4يف كه قانونگذار در بند يكي از موجبات تخف
بدين توضيح كه اگر مرتكبي بعد از ارتكاب جرم ، خود به مراجع انتظامي يا ساير مقامات مسئول . تحقيق كه مؤثر در كشف جرم باشد 

قانون آئين دادرسي كيفري آغاز شده ، يا آنكه متهم در مرحله تحقيق يعني در  65طابق بند د ماده مراجعه نموده و تعقيب جزايي م
اقرار به ارتكاب جرم كند به گونه اي كه مؤثر در كشف جرم باشد ، در ) تحقيق   قضات(           مراجع انتظامي يا در نزد بازپرس و داديار
همانگونه كه پيداست اقرار متهم در دادگاه نمي تواند از موجبات تخفيف مجازات باشد . يف دهد اينجا دادگاه مي تواند در مجازات او تخف

  تنها در بعضي از ابواب ، اقرار به نفع متهم خواهد بود مانند توبه بعد از اقرار كه زمينه عفو مرتكب. بلكه اقرار زمينه محكوميت است 
ار از حفره رجم كه اگر با اقرار ثابت شده باشد پس از فرار محكوم عليه بازگردانده نخواهد يا در بحث فر) با صالحديد رهبر ( خواهد بود 

  . شد 

  ) سابقه او ( وضع خاص متهم )  5

مثل آنكه متهم داراي موقعيت خاص اجتماعي باشد يا آنكه داراي سابقه كيفري نباشد ، در چنين مواردي قاضي مي تواند نسبت به 
بديهي است مالحظه سوابق افراد يا وضع خاص آن ها با مراجعه به اداره سجل كيفري يا با تحقيقات محلي . نمايد تخفيف مجازات اقدام 

  .مشخص خواهد شد 

  اقدام يا كوشش متهم در تخفيف اثرات جرم و جبران زيان ناشي از آن )  6

ردن مجروح به بيمارستان كمك نمايد يا خسارت مثل آنكه متهم در خاموش كردن حريقي كه خود ايجاد كرده است كمك كند يا در ب
ا بردن مجروح به بيمارستان را از عوامل تخفيف مجازات .م.ق 719ناشي از جرم را پرداخت نمايد ، چنانكه قانونگذار در تبصره ماده 

  . مرتكب مي داند 

است لذا رعايت برخي از جهات ديگر كه مرتبط با ا آمده است معموال از باب تمثيل .م.ق 22عوامل تخفيف مجازات كه در ماده : تذكر 
چنانكه در بعضي از كشورها ، خشم و غضب ، تلقين يا تحريك جمعيت ، شرايط سخت و غير . بيان مقنن مي باشد مانعي نخواهد داشت 

را از عوامل تخفيف ) ت دفاع متناسب جرم نيس( يا دفاع غير متناسب ) مجرم( حامله بودن زن   قابل تحمل ، تالطم فكري و عاطفي ،
  .مجازات مي دانند 

  موارد كلي منع تخفيف مجازات 

قانون آئين دادرسي كيفري اعمال مي گردد تنها در  277ا و ماده .م.ق 22مسأله تخفيف مجازات كه بر اساس مواد قانوني از جمله ماده 
  :تخفيف مجازات را تجويز نكرده است كه اين موارد عبارتند از جرايم تعزيري و بازدارنده است ، لذا در بسياري از موارد قانونگذار 

  حدود و قصاص ) الف 

بنابراين حد قطع يد قابل تبديل به زندان نيست . اعم از آنچه كه حق اهللا محض است يا آنچه كه به عنوان حق الناس محسوب مي شود 
د و با گذشت ذي حق ، موقوفي تعقيب يا اجراي حكم صادر چنانكه حد قذف نيز قابل تخفيف نمي باشد هرچند قابل گذشت مي باش

خواهد شد ، كمااينكه قصاص نفس نيز قابل تبديل به قصاص عضو نمي باشد لذا بايد گفت در مواردي كه قانونگذار به جاي قصاص نفس 
هر كس مرتكب قتل عمد  ": ا .م.ق 208به موجب ماده . مجازات ديگري را تعيين نموده است ، آن مجازات به عنوان تخفيف نخواهد بود 

موجب اخالل در نظم جامعه يا ) محكوم عليه ( شود و شاكي نداشته باشد يا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد و اقدام وي 
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ه مي شود همانگونه كه مالحظ  ". سال خواهد بود  10تا  3خوف شده و يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد ، موجب حبس تعزيري از 
مجازات حبس مذكور يك نوع مجازات بدلي و به جاي قصاص است كه در اينگونه موارد صدور اين حكم بعد از صدور حكم قصاص مي 

باشد كه اگر در حين اجرا ، اولياي دم گذشت نمودند ، محكوم عليه مجدداً به قاضي صادر كننده رأي معرفي خواهد شد و قاضي دادگاه 
  . ه تفهيم اتهام مجدد يا تنظيم صورت جلسه ، حكم حبس را صادر خواهد كرد مبدأ بدون نياز ب

  اقدامات تأميني و تربيتي) ب 

به تعبير ديگر اقدامات اصالحي . از نظر مقنن اقداماتي كه جنبه اصالحي نسبت به افراد خاص مانند مجانين دارد ، قابل تخفيف نمي باشد 
است ، هرچند امروزه بسياري از اقدامات تأميني از نوع مجازات مي باشد كه در اين صورت اعمال از محدوده مجازات هاي تعزيري بيرون 

آئين دادرسي  229تخفيف در آن بال مانع خواهد بود ، چنانكه قانونگذار در رابطه با جرائم اطفال به دادگاه اجازه داده است مطابق ماده 
  . كيفري اقدام به نوعي تخفيف نمايد 

  ره اموال مصاد) ج 

يعني در مواردي كه در اثر ارتكاب جرم ، اموال نامشروعي تحصيل شده باشد كه از نظر مقررات ، اموال ناشي از اختالس ، ارتشاء ، 
  . قابل مصادره خواهد بود و جريان تخفيف در آن ممنوع است . . . كالهبرداري ، سرقت ، ربا ، قمار و 

  محروميت از حقوق اجتماعي ) د 

  .د كسي كه در اثر مجازات براي مدتي از حق انتخاب شدن محروم گردد كه اينگونه اقدامات نيز مشمول تخفيف مجازات خواهد بود مانن

  موارد جزئي منع تخفيف مجازات 

  : تند از عالوه بر موارد كلي فوق در بعضي از موارد نيز قانونگذار به طور جزئي اعمال تخفف را ممنوع كرده است كه اين موارد عبار

  اخالل در نظام اقتصادي كشور ) الف 

مرتكبين اخالل در نظام اقتصادي مشمول )  1369مصوب سال ( قانون اخاللگران در نظام اقتصادي كشور  2ماده  5به موجب تبصره 
  . تخفيف مجازات نخواهند شد 

  قاچاق كاال و ارز ) ب 

آمده است مرتكبين اينگونه جرائم )  1353مصوب سال ( مرتكبين قاچاق  قانون مجازات 6و  1به موجب مقررات چنانكه در موارد 
  . مشمول تخفيف نخواهند بود 

  جرائم مربوط به گسترش فضاي سبز ) ج 

مرتكبين اين نوع جرائم مشمول تخفيف مجازات )  1359مصوب سال ( به موجب اليحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها 
  . نخواهند بود 

  . . . ) مانند حمل و خريد و فروش ترياك و ( رائم موضوع مواد مخدر ج) د 

  . كه به موجب قانون مبارزه با مواد مخدر ، مرتكبين اينگونه جرائم مشمول تخفيف نخواهند بود 

  سرقت با سابقه قبلي ) و 
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ه فقره محكوميت قطعي به اتهام سرقت در تكرار جرم سرقت در صورتي كه سارق س: ا مي گويد .م.ق 666قانونگذار در تبصره ماده 
  .داشته باشد دادگاه نمي تواند از جهات مخففه در تعيين مجازات استفاده نمايد 

  تصادفات منجر به قتل و جرح با رها كردن مصدوم ) ه 

ننده متمكن از كمك بوده هرگاه مصدوم احتياج به كمك فردي داشته و را: ا به شرح ذيل اين ماده مي گويد .م.ق 719قانونگذار در ماده 
  . نمي تواند در مورد اين ماده اعمال كيفيات مخففه بكند   و او را رها نمايد به بيش از دوسوم حداكثر مجازات محكوم خواهد شد و دادگاه

تعزيري به يك سال  در رابطه با اينكه آيا جريان تخفيف با وجود مجازات تكميلي جايز است يا نه ؟ مثالً كسي كه به جرم سرقت:  1تذكر 
به مدت دو سال محكوم شده است آيا مي توان مجازات حبس را از باب تخفيف به ) مجازات تكميلي ( و تبعيد ) مجازات اصلي ( حبس

ميزاني كمتر از حداقل تعيين نمود ؟ در اين مسأله اختالف نظر وجود دارد ، بعضي از حقوقدانان برآنند كه صدور مجازات تكميلي به 
اي عدم كفايت مجازات قانوني در جهت بازداشتن مرتكب از بزه انتسابي است لذا حكم به مجازات تكميلي از يك سو و تخفيف معن

ولي به نظر مي رسد كه از نظر قانوني براي تخفيف در اين مورد . مجازات از سوي ديگر با يكديگر در تعارض است و جايز نمي باشد 
م به كمتر از حداقل حبس صادر نمود و در عين حال با تعيين نوع ديگري از مجازات مصلحت محكوم نيست ، يعني مي توان حك  منعي

كما اينكه بر خالف نظر بسياري از حقوقدانان صدور         .عليه را در جهت تنبيه و اصالح وي با صدور مجازات تكميلي رعايت كرد 
  . نمي باشد مجازات تكميلي مستلزم تعيين حداكثر مجازات اصلي نيز 

تعدد ( جريان تخفيف مجازات در رابطه با تعدد و تكرار جرم نيز مورد بحث است ، تعدد جرم يعني ارتكاب جرائم متعدد همنام :  2تذكر 
تعدد عنوان و معنون مانند فردي كه مرتكب سرقت ، فحاشي و ( يا با عناوين متعدد ) معنون تنها مانند ارتكاب چندين فقره سرقت 

برخي برآنند كه در صورت تعدد كه از موجبات تشديد مجازات است نمي توان تخفيف مجازات داد كما اينكه ). رداري شده است كالهب
، جريان تخفيف را ممنوع مي دانند اما بايد گفت ) يعني ارتكاب مجدد جرم بعد از اجراي محكوميت قبلي ( در رابطه با تكرار جرم 

در مورد تعدد جرم نيز دادگاه  ": ا مي گويد .م.ق 22ماده  2ر رابطه با اين معنا نيامده بلكه مقنن در تبصره ممنوعيتي از سوي قانونگذار د
  ". مي تواند جهات مخففه را رعايت كنند

همانگونه كه تخفيف مجازات در محاكم عمومي جايز است ، در محاكم نظامي و انقالب نيز تخفيف مجازات توسط قضات مربوطه :  3تذكر 
جايز مي باشد و حتي در جرائم سياسي و مطبوعاتي كه با حضور هيئت منصفه محاكمه انجام مي گيرد ، هيئت منصفه مي تواند از دادگاه 

  . ت كند تقاضاي تخفيف مجازا

آيا دادگاه هاي تجديد نظر نيز مي توانند اقدام به تخفيف نمايند يا خير ؟ يعني در مواردي كه دادگاه هاي بدوي مصلحت را در :  4تذكر 
مي توانند رأساً نسبت به تخفيف مجازات اقدام     عدم تخفيف مجازات دانسته و اقدام به تخفيف نكردند آيا دادگاه هاي تجديد نظر

دادگاه تجديد نظر نمي تواند مجازات تعزيري مقرر در حكم بدوي  ": آئين دادرسي كيفري مي گويد  258د يا نه ؟ قانونگذار در ماده كنن
كه قضات از مفهوم مخالف اين بيان استفاده مي كنند كه تخفيف در دادگاه تجديد نظر بالمانع است و اين برداشت  ". . . را تشديد نمايد 

  . افاتي با موازين قانوني ندارد و رويه قضايي نيز بر جريان تخفيف توسط محاكم تجديد نظر مي باشد قضات نيز من

به موجب مقررات ، دادگاه مكلف است جهات تخفيف مجازات را در حكم صادره صراحتاً قيد نمايد و بر اساس آن ، مجازات را :  5تذكر 
هرگاه دادگاه بدوي  – 1: نتيجه اين شرط دو چيز است . ا بدان اشاره نموده است .م.ق 22ماده  1تخفيف دهد چنانچه قانونگذار در تبصره 

 2     .علي رغم تصريح به جهات تخفيف ، اقدام به تخفيف مجازات نكند دادگاه تجديد نظر مكلف به تقليل ميزان محكوميت خواهد بود 
مجازات كند ، دادگاه تجديد نظر نمي تواند به همان جهت ، مجازات را هرگاه دادگاه بدوي به جهتي از جهات مخففه اقدام به تخفيف  –

  . تخفيف دهد ولي به جهات ديگر مي تواند مجازات را تخفيف دهد 

هرگاه دادگاه بدوي اقدام به تخفيف مجازات كند ، دادگاه تجديد نظر مي تواند با لغو جهت تخفيف ، مجازات اصلي را تأئيد نمايد :  6تذكر 
مورد اعتراض دادستان يا شاكي ) تخفيف مجازات (         ي تواند مجازات مقرر در حكم بدوي را تشديد كند به شرط آنكه موضوعبلكه م

تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقالب  22ماده  3قانون آئين دادرسي كيفري و تبصره  258قرار گيرد ، چنانكه قانونگذار در ذيل ماده 
  .ان تصريح نموده است بد 1381/  7/  28اصالحي 
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  تشديد مجازات : بخش سوم 

  : فلسفه تشديد مجازات در حقوق جزاي عمومي عبارتست از 

گاهي پديده مجرمانه به عنوان ناهنجاري اجتماعي به قدري براي جامعه مضر و خطرناك مي باشد كه : شدت خطر جرم براي جامعه  – 1
به تعبير ديگر يكي از جهات مهم براي ضميمه تشديد . د مجازات را وضع نموده است قانونگذار براي مبارزه با مرتكب مقررات تشدي

اينگونه جرائم از نظر اثر ، بسيار براي جامعه . . . مجازات ها ، اثر سوء جرم در جامعه است مانند جرم ترور ، جاسوسي ، محاربه ، افساد و 
  .نين آثاري را به همراه دارند مضر خواهند بود همچنانكه سرقت هاي مسلحانه و راهزني چ

تنفر عمومي و قبح و زشتي عمل در نزد عموم باعث مي شود كه قانونگذار مجازات را تشديد نمايد مثل : تنفر و انزجار شديد جامعه  – 2
  . . . توهين به مقدسات ، ارتكاب جرم در اماكن مقدس ، تجاوز به عنف ، هتك حرمت ، افتراء ، نشر اكاذيب و 

در برخي از موارد ، قانونگذار با مجرمين برخورد مي كند كه علي رغم برخورد قبل كيفري و مجازات سابق وي ، : عدم تنبه مرتكب  – 3
مرتكب متنبه نشده و دوباره دست به ارتكاب جرم زده است ، در واقع آنچه كه مقنن را وادار به تشديد مجازات مرتكب نموده است عدم 

  .ست كه اصطالحاً تكرار جرم ناميده مي شود تأثير مجازات سابق ا

در بعضي از موارد ، شخص بعد از آنكه جرمي را مرتكب شد ، فشار افكار عمومي ، نداي وجدان و : روحيه اصالح ناپذيري مجرم  – 4
اصالح خويشتن نيست  مالحظه آثار سوء جرم ، موجب خودداري وي از ارتكاب مجدد نشده و قبل از دخالت دستگاه قضايي، خود قادر به

  .و مصداق يا مصاديق ديگري از اعمال ممنوعه كيفري را مرتكب مي شود كه اصطالحاً تعدد جرم ناميده مي شود 

  . هر يك از صور چهارگانه فوق زمينه تشديد مجازات مي باشد 

  عوامل تشديد مجازات 

بين كيفيات مخففه مجازات و كيفيات مشدده مجازات تفاوت است قبل از بيان عوامل تشديد مجازات ، توجه به اين نكته الزم است كه 
  : كه مي توان به چند مورد اشاره كرد 

كيفيات مخففه توسط مقنن اعالم شده و اجراي آن بدون تعيين نوع خاصي ، به قاضي واگذار شده است در حالي كه كيفيات مشدده  – 1
تعبير ديگر اجراي كيفيات مخففه به لحاظ اينكه بر اساس دفاع از حقوق فردي و به . به طور موردي توسط مقنن وضع و بيان شده است 

  .رعايت حال متهم مي باشد در فضايي گسترده تر از اجراي كيفيات مشدده است 

ن از اعمال كيفيات مخففه اختياري است و نيازي به تصريح مقنن ندارد ، بلكه امروزه بر اساس باورهاي مسلم حقوق جزا مي توا – 2
ا را تأثير گذار در تخفيف مجازات مد نظر قرار داد ، ولي .م.ق 22محدوده بيان مقنن نيز پا فراتر نهاده ، جهات مرتبط با مصاديق ماده 

  .جهات مشدده در هر مورد نياز به بيان مقنن دارد و بايد به بيان قانونگذار اكتفا نمود و قابل تسري به جهات ديگر نيست 

  : جازات از نظر طبقه بندي به دو دسته تقسيم مي شوند عوامل تشديد م

  عوامل اختصاصي  – 2       عوامل عمومي – 1      :از نظر وضعيت عمومي و خصوصي : دسته اول 

  عوامل شخصي  – 2           عوامل عيني – 1             :از نظر وضعيت جرم يا مجرم : دسته دوم 

  عوامل عمومي تشديد مجازات ) الف 

  اين دسته از عوامل در قانون جزا عبارتند از تعدد جرم و تكرار جرم 
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  تعدد جرم)  1

  تعدد معنوي و تعدد مادي : ا بر دو نوع است .م.ق 46تعدد جرم به حكم ماده 

  تعدد معنوي  – 1

ر ديگر وحدت معنون و تعدد ا تعدد جرم عبارتست از ارتكاب جرم واحد كه داراي عناوين متعدد باشد ، به تعبي.م.ق 46مطابق ماده 
مثل آنكه كسي در مأل عام به عنف زن نامحرمي را ببوسد ، از نظر عمل خارجي ، معنون واحد است يعني بوسيدن نامحرم ، لكن . عنوان 

اي هم مزاحمت بر) چون در انظار عمومي است ( از نظر عنوان ، عمل مزبور هم لمس بدن نامحرم است هم تظاهر به فعل حرام است 
در ) تعدد اعتباري ( مصاديق تعدد معنوي . ، همانگونه كه مالحظه مي شود در اينجا عنوان متعدد است )چون به عنف است ( بانوان است 

معموالً در اينگونه موارد مهمترين عنوان ، معيار تعيين مجازات مي باشد ، مثالً در مثال فوق يعني ارتكاب فعل . قانون جزا فراوان است 
هركس علناً در انظار عمومي و اماكن عمومي و  ": ا است كه مي گويد .م.ق 638و تظاهر به عمل منافي عفت ، مصداقي از ماده  حرام

همچنانكه .  "ضربه شالق محكوم مي گردد  74معابر ، تظاهر به عمل حرامي نمايد عالوه بر كيفر عمل ، به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا 
هرگاه زن و مردي كه بين آن ها علقه زوجيت نباشد مرتكب روابط  ": ا كه مي گويد .م.ق 637ت بودن ، مطابق ماده به خاطر منافي عف

نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند ، به شالق تا نود و نه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف 
اين موضوع قابل پيگيري است ، و از جهت اينكه عمل مزبور مزاحمت براي بانوان مي  "تعزير خواهد شد  و اكراه باشد فقط اكراه كننده

هركس در اماكن عمومي يا معابر متعرض يا مزاحم اطفال يا زنان بشود يا با الفاظ و حركات مخالف  ": كه مي گويد  619باشد به حكم ماده 
و از جهت بوسيدن مطابق  ". ضربه شالق محكوم خواهد شد 74حبس از دو تا شش ماه و تا شئون و حيثيت به آنان توهين نمايد ، به 

مسأله قابل پيگيري  "ضربه شالق تعزير مي شود  60هرگاه كسي ديگري را از روي شهوت ببوسد تا  "      :ا كه مي گويد .م.ق 124ماده 
  .است 

د ، در مثال فوق مجازات شديدترين عنوان كه همان مزاحمت براي بانوان است با توجه به آنچه كه در بحث تعدد معنوي گفته ش:  1تذكر 
براي مرتكب منظور خواهد شد ، در واقع يك مجازات است منتها مجازات شديدترين عنوان ، ) ضربه شالق  74ماه حبس و تا  6تا  2( 

  .ولي مجازات مزبور افزايش نخواهد يافت 

 708مصاديق ديگري نيز در قانون مجازات اسالمي آمده است كه قابل توجه مي باشد ، مثالً در ماده  غير از مصداقي كه ذكر شد:  2تذكر 
هركس قمارخانه داير كند يا مردم را براي قمار به آنجا دعوت نمايد به شش ماه تا دو سال حبس و يا از سه ميليون تا  ": ا مي گويد .م.ق

: همانگونه كه پيداست اين جرم در عناوين متعددي قابل اندراج مي باشد ، اول .  "ود دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي ش
 2كسب نامشروع و ممنوع كه در ماده : تخلف از مقررات نظام صنفي ، چهارم : دعوت مردم براي قمار ، سوم : داير كردن قمارخانه ، دوم 

ود داراي مجازات مي باشد ، در هر حال مفاد اين ماده يا موارد ديگري كه از تشديد مجازات كالهبرداري ، تحصيل مال از راه نامشروع ، خ
نظر خارج و عمل نيز يكي بيشتر نمي باشد ، از نظر عناوين جزايي بر موارد متعددي قابل تطبيق است و همان قاعده اي كه ذكر شد در 

  .اينگونه موارد جاري خواهد بود 

اه مرتكب از عنوان اشد ، برائت حاصل كند آيا مي توان نسبت به ساير موارد رسيدگي كرد يا خير ؟ در موارد تعدد معنوي ، هرگ:  3تذكر 
هرگاه جرائم ارتكابي ، برخي مقدمه برخي ديگر باشد يا از  ": مي گويد )  14/4/67(  928/7اداره حقوقي قوه قضاييه طي نظريه شماره 

 "زاي آن اشد است و با برائت از آن نمي توان بابت ساير عناوين او را مجازات نمود لوازم آن باشد ، مجازات جرمي داده مي شود كه ج
همانگونه كه مالحظه مي شود اين بيان اداره حقوقي با موازين شرعي و باورهاي حقوقي تناسب چنداني ندارد زيرا هرچند عنصر مادي 

اي مختلف مي باشد ، عنصر زور و اكراه و عنف ، ارتباطي با اين جرم يكي بيش نيست لكن عنصر مادي مزبور قابل تجزيه در بخش ه
عنصر تظاهر به حرام ندارد كما اينكه عنصر مادي تظاهر ، ارتباطي با عنصر مادي بوسيدن ندارد ، لذا بايد گفت به نظر مي رسد اين 

  ).نظرات اداره حقوقي ارشادي است ( ديدگاه اداره حقوقي صحيح نيست 

  تعدد مادي  – 2

  : گاهي جرائم متعدد ارتكابي از نظر وجود مادي و فيزيكي نيز متعددند ، در چنين حالتي صور زير متصور است 
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مانند چند فقره سرقت كه در اينگونه موارد يك مجازات با رعايت قواعد تشديد در نظر گرفته : جرائم متعدد متحد العنوان : حالت اول 
ند به بيش از حداكثر مجازات قانوني اقدام به صدور حكم نمايد ، مثالً قانونگذار در رابطه با سرقت در اين حالت دادگاه مي توا. مي شود 

 654در شب كه سارقين بيش از دو نفر باشند و الاقل يك نفر از آن ها مسلح باشند و عنوان محارب به آنان صدق نكند ، مطابق ماده 
دانسته است ، قهراً هرگاه مرتكبان ، اين جرم را در موارد متعددي مرتكب شده باشند  سال مستحق 15تا  5ا مرتكبان را به حبس از .م.ق

سال حبس نمايد  15و همه آن ها در يك پرونده مورد بررسي قرار گرفته و منتهي به صدور حكم شود ، دادگاه مي تواند حكم به بيش از 
حكم صادر ) بيشتر از حداكثر (           سال حبس10يا مثالً مي تواند به هرچند در اينكه آن مقدار بيشتر چه ميزاني مي تواند باشد ، آ

سال ، هرچند در قانون  22تا بيش از نصف حداكثر است يعني تا حدود   كند ؟ به نظر مي رسد حقوقدانان مقدار افزايش در تشديد
  . معياري براي تشديد ذكر نشده است 

مانند سرقت ، كالهبرداري ، خيانت در امانت ، كه در اينگونه موارد براي هر جرم يك مجازات : جرائم متعدد مختلف العنوان : حالت دوم 
مي كند كه كليه مجازات ها قابل اجرا باشد پس در       در نظر گرفته مي شود و از نظر اجرا مقررات كلي قانون مجازات اسالمي اقتضا

سال حبس و براي جرم خيانت در امانت به يك سال  5اي جرم كالهبرداري مثالً سال حبس ، بر 2مانند مثال فوق براي جرم سرقت مثالً 
طبيعي است كه چنانچه نسبت به يكي از جرائم به هر دليلي . حبس حكم خواهد شد و علي القاعده همه اين مجازات ها قابل اجراست 

ت ها قابليت اجرا خواهند داشت ، چنانكه مقنن در ماده ساير محكومي. . . مجازات اجرا نشود مثل گذشت شاكي ، اعمال تخفيف ، عفو و 
. "در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتكابي مختلف باشند بايد براي هر يك از جرائم مجازات جداگانه تعيين شود  ": ا مي گويد .م.ق 47

ات ها اجرا مي گرديد مثالً در مثال فوق در اينگونه موارد تنها شديدترين مجاز)  1304مصوب ( گرچه در قانون گذشته مجازات عمومي 
  . تنها مجازات كالهبرداري اعمال مي گرديد 

مثالً كسي كه بدون گواهينامه با سرعت غير مطمئنه و با نقص فني اتومبيل و با بي : مجموع جرائم داراي عنوان خاص باشد : حالت سوم 
ادي متعددند و هركدام جرم مستقل مي باشند لكن مجموعه اين جرائم احتياطي مرتكب قتل غيرعمدي مي شود ، هرچند جرائم از نظر م

تحت عنوان قتل غير عمدي ناشي از عدم رعايت مقررات در قانون مطرح شده است ، در اينگونه موارد همان مجازات مقرر قانوني كه 
گذار خود كيفيت تشديد را در آن لحاظ نموده يكي بيش نيست اعمال خواهد گرديد ، قهراً مجازات مزبور يك مجازات خواهد بود و قانون

 714ا مجازات جرم مذكور ، بيش از نصف حداكثر مجازات قانوني تعيين شده است ، به عنوان مثال در ماده .م.ق 718مثالً در ماده . است
راننده عالوه بر بي احتياطي سال حبس مي باشد ، حال اگر  3ماه تا  6ا مجازات قتل غير عمدي ناشي از بي احتياطي در رانندگي .م.ق

ا به بيش از دو سوم حداكثر .م.ق 718مزبور ، گواهينامه نيز نداشته باشد و ورود غير مجاز و سرعت ممنوع نيز داشته باشد مطابق ماده 
قهراً . اهد شد سال محكوم خو 3سال و يك روز يا بيشتر تا  2مجازات مذكور در مواد فوق محكوم خواهد شد ، پس در اين مورد متهم به 

فلسفه تشديد در اينگونه موارد الزام دادگاه به صدور حكم بيش از دو سوم حداكثر و عدم جواز صدور حكم به كمتر از اين ميزان مي 
نقليه سال از حق رانندگي با وسائل  5تا  1به هر حال در اينگونه موارد دادگاه عالوه بر مجازات مزبور مي تواند مرتكب را به مدت . باشد 

  . موتوري محروم كند 

با توجه به قواعد كلي در رابطه با مجازات هاي تعزيري كه از ويژگي هاي آن تبديل مي باشد بايد گفت در كليه مواردي كه براي :  1تذكر 
در اختيار قاضي است افراد مجازات تعزيري در نظر گرفته مي شود با رعايت مصالح ، تبديل آن به جريمه بالمانع است و مقدار جريمه نيز 

  . و ضرورتي ندارد كه در قبال هر يك روز حبس ده هزار تومان جريمه تعيين شود 

با توجه به آنچه كه گفته شد موضوع تعدد جرم مربوط به مواردي است كه هر جرم به طور كامل واقع شده باشد پس اگر بعضي :  2تذكر 
صود بالذات نباشند ، جرم مستقل محسوب نمي شود مثالً كسي كه از ديوار خانه اي از اعمال ، مقدمه جرم محسوب شوند به طوري كه مق

باال مي رود و درب ورودي هال را مي شكند و قفل گاوصندوق را تخريب مي كند و از داخل گاوصندوق وجوهي را به سرقت مي برد ، جرم 
  .او تنها سرقت است و بقيه اعمال مقدمه سرقت خواهند بود 

علي رغم قاعده كلي بيان مقنن در جرائم متعدد متحد العنوان ، قانونگذار نسبت به بعضي از جرائم قاعده تشديد را استثنا :  3تذكر 
، هرگاه كسي چك هاي متعدد )  27/6/1375(      هيئت عمومي ديوان عالي كشور 608نموده است چنانكه بنابر رأي وحدت رويه شماره 

همچنانكه قانونگذار علي رغم ارتباط بعضي از جرائم و امكان اندراج آنها تحت . تشديد نخواهد شد  بال محل صادر كند مشمول قاعده
يك عنوان جزايي ، نسبت به بعضي از موارد قائل به تعدد مادي شده است مثالً در رابطه با جرم جعل و استفاده از سند مجعول ، به 

  . استفاده از سند مجعول دو جرم محسوب مي شوند نه جرم واحد  ، جعل و)  16/12/1318(  3160موجب رأي وحدت رويه 



گب | ١٢  ر
 

با توجه به آنچه كه در تعدد جرم گفته شد بايد گفت بعضي از صور جرائم هرچند به ظاهر مشمول تعدد هستند اما در واقع جرم :  4تذكر 
مي گيرد ، اين موضوع جرم واحد محسوب و واحد محسوب مي شوند مثالً كارمندي كه مبلغي را در چند نوبت متوالي از كسي رشوه 

مشمول تعدد نيست ، كمااينكه سارقي كه انبار غله اي را در چند شبانه روز و چند نوبت پياپي تخليه مي كند جرم او واحد است و آن 
  . سرقت است و متعدد نيست 

  تكرار جرم )  2

محكوميت قطعي و اجراي رأي دادگاه ، مجدداً مرتكب جرمي  مقصود از تكرار جرم آن است كه شخص پس از ارتكاب يك جرم و صدور
از نظر قانونگذار اين موضوع مشمول تكرار جرم بوده و قاضي نسبت به جرم دوم قاعده تشديد مجازات را جاري خواهد نمود ، . شود 

رأي نسبت به جرم اول شرط جريان بديهي است علم و اطالع قاضي در هنگام صدور . ا بدان اشاره شده است .م.ق 48چنانكه در ماده 
تكرار جرم است پس اگر دادگاهي بدون اطالع از اين موضوع براي مرتكب مجازات عادي را لحاظ نمايد با تذكر دادستان ، دادگاه مطابق 

  .مقررات اقدام خواهد كرد ، بديهي است اين اقدام به صورت صدور رأي اصالحي خواهد بود 

  : كه گفته شد براي تحقق عنوان تكرار جرم ، احراز شرايط زير الزم است  با توجه به آنچه:  1تذكر 

ارتكاب جرم جديد  – 4             اجراي محكوميت – 3            قطعي بودن محكوميت سابق – 2          محكوميت قبلي مرتكب – 1
  پس از اجراي حكم مزبور

و از نظر قانون اجراي حكم حبس از روزي است كه محكوم عليه به زندان  مقصود از اجراي يك حكم ، تحمل محكوميت است:  2تذكر 
هرچند برخي از حقوقدانان به . معرفي مي شود ، پس اگر كسي در حال تحمل حبس مرتكب جرمي شود مشمول تكرار جرم خواهد بود 

 ": ا مي گويد .م.ق 48ولي قانونگذار در ماده ) ي مانند دكتر شام بيات( قيد قطعي بودن محكوميت اكتفا نمودند و تصريح به اجرا نكردند 
هر كس به موجب حكم دادگاه به مجازات تعزيري و يا بازدارنده محكوم شود چنانچه بعد از اجراي حكم مجدداً مرتكب جرم گردد 

  .و تفسير قانون به نفع متهم اقتضا دارد كه قيد اجرا نيز آورده شود  "مشمول تكرار جرم است 

  اختصاصي تشديد مجازات  عوامل) ب 

بر اساس آنچه كه در . مقصود از اين عوامل ، اموري است كه به تناسب وضعيت خاص مرتكب يا جرم ، قانونگذار اجازه تشديد داده است 
  : حقوق جزا مطرح است عوامل اختصاصي بر دو دسته اند 

    )مادي ( عوامل عيني )  1

وجب تشديد مجازات خواهد بود مثالً قانونگذار در بعضي از مواد قانوني نوع خاصي از بدين توضيح كه تحقق جرم در وضعيت خاص م
هر كس مدارك اشتغال به تحصيل يا كارنامه  ": ا مي گويد .م.ق 527برخورد را با بعضي از مجرمين پيش بيني نموده است مثالً ماده 

چه مرتكب يكي از كاركنان دولت يا وابسته به دولت باشد به سال حبس محكوم خواهد شد و چنان 3تا  1تحصيلي را جعل نمايد به 
در واقع قانونگذار الزام دادگاه را به تعيين حداكثر مجازات نوعي تشديد مجازات تلقي نموده  ". . . حداكثر مجازات محكوم خواهد شد 

خدشه اي وارد كنند كه مشمول   ته هاي دولتيهرگاه كارمندان دولت در احكام و نوش ": ا كه مي گويد .م.ق 532است ، و مانند ماده 
ا .م.ق 651شبيه به اين بيان را در مواد ديگر قانون مجازات از جمله در ماده  ". . . سال محكوم خواهند شد  5تا  1جعل گردد به حبس از 

سي كه در محل مسكوني يا محلي كسي كه مستخدم دولت باشد يا لباس مستخدم را بر تن داشته باشد يا ك: مي توان يافت كه مي گويد 
  .كه مهياي سكونت است مرتكب سرقت شود مجازات او شديدتر تلقي شده است 

: ا آمده است .م.ق 106كمااينكه قانونگذار در بعضي از حدود نيز مسأله عوامل اختصاصي عيني را مورد توجه قرارداده است مثال در ماده  
. "هبي و رمضان و جمعه و مكان هاي شريف چون مساجد ، عالوه بر حد موجب تعزير است زنا در زمان هاي متبركه چون اعياد مذ "

ا ارتكاب قتل شبه عمد در يكي از ماه هاي حرام را موجب اضافه شدن ثلث ديه از .م.ق 299همچنانكه در بحث ديه نيز قانونگذار در ماده 
  . باب تشديد مجازات مقرر نموده است 
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  عوامل شخصي )  2

در رابطه با اين دسته . آن دسته از عواملي كه به وضعيت شخص مرتكب يعني وضعيت جسماني ، سني يا جنسي وي مربوط است يعني 
بر پيرمرد يا پيرزن زاني كه داراي  ": ا آمده است .م.ق 84از عوامل قانونگذار به بعضي از مصاديق آن اشاره نموده است ، مثالً در ماده 

هركس با استفاده از ضعف نفس  ": ا آمده است .م.ق 596چنانكه در ماده  "از رجم ، حد جلد جاري مي شود  شرايط احصان باشند قبل
سال  2ماه تا  6شخص يا هوي و هوس او يا حوايج شخصي افراد غير رشيد به ضرر او نوشته اي از او بگيرد عالوه بر جبران خسارت به 

اگر مرتكب ولي يا وصي يا قيم شخص مزبور باشد عالوه بر جبران خسارت  ": ه آمده است و در پايان اين ماد "زندان محكوم خواهد شد 
در هر حال وضعيت شخصي افراد ، زمينه ديگري براي تشديد مجازات است و همانگونه كه . "سال زندان محكوم خواهد شد  7تا  3به 

  . گفته شد نياز به بيان مقنن دارد 

ته شد مسأله تشديد مجازات زمينه افزايش مجازات را فراهم مي آورد و جز در موارد خاص مصرح قانوني ، با توجه به آنچه كه گف: تذكر 
  . در ساير موارد ضرورتي براي تشديد مجازات نيست 

  تعليق مجازات : بخش چهارم 

توضيح آنكه تعليق بر دو بخش است . مفهوم تعليق مجازات ، معوق نمودن اجراي مجازات تعزيري يا بازدارنده با شرايط قانوني مي باشد 
 :  

كه عبارتست از متوقف كردن تعقيب يك متهم براي مدتي محدود كه در صورت عدم ارتكاب جرم در آن مدت : تعليق تعقيب  – 1
  . تعقيب كالً منتفي خواهد شد و در صورت ارتكاب جرم ، تعقيب نسبت به هر دو جرم پيگيري خواهد شد 

كه عبارتست از عدم اجراي حكم قطعي در يك مدت محدود كه با گذشت آن مدت چنانچه محكوم عليه : زات تعليق اجراي مجا – 2
  .محكوميت قطعي نيابد حكم قبلي اجرا نخواهد شد و اال هر دو مجازات اجرا مي شود

  تفاوت بين دو نوع تعليق 

  . تعليق تعقيب به صورت قرار ، صادر مي گردد ، در حالي كه تعليق اجرا ، بخشي از حكم صادره مي باشد )  1

تعليق تعقيب در دادسرا و توسط دادستان يا داديار و بازپرس با موافقت دادستان صادر مي گردد يعني دادستان مادامي كه پرونده در )  2
يفر خواست تا اولين جلسه دادگاه مي تواند تعليق تعقيب صادر يا تقاضا كند ، ولي تعليق اجرا دادسرا مطرح است و يا پس از صدور ك

  . توسط قاضي دادگاه صادر مي گردد 

تعليق تعقيب نسبت به يك جرم به طور كامل جريان مي يابد در حالي كه تعليق اجراي مجازات ممكن است نسبت به همه مجازات )  3
  . از آن باشد باشد يا نسبت به بخشي 

  : تفاوت از حيث شرايط )  4

مي باشد مشروط به شرايط   ) 1356مصوب ( قانون اصالح پاره اي از قوانين دادگستري  23تعليق تعقيب كه موضوع بيان مقنن در ماده 
وصي يا اعالم رضايت عدم وجود شاكي خص – 3نداشتن سابقه محكوميت كيفري مؤثر  – 2     اقرار متهم به جرم – 1   :سه گانه است 

  وي

  : ولي تعليق اجراي مجازات مشروط به شرايط زير است 

  : كه عبارتند از : شرايط ماهوي  –الف 
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الزم به ذكر است مقصود ، تعزيري . بنابراين مجازات حدي يا قصاص يا ديه ، قابل تعليق نمي باشند : تعزير يا بازدارنده بودن مجازات  – 1
مانند زنايي كه با ( عزيري بودن جرم ، پس اگر جرمي عنوان حدي داشت مانند زنا ولي مجازات آن تعزيري بود بودن مجازات است نه ت
همچنانكه . ضربه شالق تعزير خواهد شد ، اين تعزير قابل تعليق مي باشد  99ا مرتكب تا .م.ق 68مطابق ماده ) سه بار اقرار ثابت شود 

جازات جرمي كه مشمول ديه است تعزيري باشد در اينگونه موارد تعزير مزبور قابل تعليق خواهد ديات قابل تعليق نمي باشد ولي اگر م
بود ، مثالً در برخي از موارد قانونگذار ديه خاصي را به عنوان مجازات يك جرم تعيين نكرده بلكه به جاي آن شالق تعيين نموده است 

اضافي ديه ندارد و اگر در كندن آن ها نقصي حاصل شود تعيين مقدار ارش آن با دندان هاي  ": ا آمده است .م.ق 404چنانكه در ماده 
   "ضربه شالق محكوم مي شود  74قاضي است و اگر نقص حاصل نشود به نظر قاضي تا 

ميت قطعي به محكو -ب                   محكوميت قطعي به حد - الف           :كه عبارتند از : فقدان سابقه محكوميت كيفري مؤثر  – 2
 2محكوميت قطعي به جزاي نقدي بيش از  - محكوميت قطعي به حبس بيش از يك سال در جرائم عمدي د  - ج    قطع يا نقص عضو

  سابقه محكوميت قطعي دو بار يا بيشتر در جرائم عمدي به هر علت و به هر ميزان - و           ميليون ريال

ضع اجتماعي و سوابق زندگي محكوم عليه و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب شده ، يعني مالحظه و: استحقاق محكوم عليه  – 3
  .ايجاب نمايد كه همه يا بخشي از مجازات اجرا نگردد 

، يكي از شرايط تعليق ، تعهد مرتكب به پيش گرفتن زندگي شرافتمندانه و عدم ارتكاب  1361قانون مجازات سال  40در ماده : تذكر 
  .قانون فعلي چنين شرطي نشده است  جرم بود ولي در

  : كه عبارتند از : شرايط شكلي  –ب 

در خصوص اتهام آقاي الف داير به ارتكاب اخالل در نظم مستنداً به : مثل اينكه نوشته شود : مقارن بودن حكم محكوميت با تعليق  – 1
سابقه كيفري نامبرده و وضعيت خاصي كه در جهت تظلم  ماده فالن به فالن مقدار حبس محكوم مي شود ، النهايه با توجه به فقدان

ا اجراي مجازات .م.ق 25خواهي موجب تحقق جرم مزبور شده است ، استحقاق تعليق اجراي مجازات محرز مي باشد لذا به استناد ماده 
  . سال معلق مي گردد  4مزبور تا 

هرگاه محكوم عليه در اين مدت مرتكب جرمي شود يا از دستورات بدين معنا كه هشدار داده مي شود كه : اعالم ضمانت اجرايي  – 2
  . دادگاه تبعيت نكند ، عالوه بر مجازات جرم اخير ، مجازات معلق نيز درباره وي اجرا خواهد شد 

  . سال خواهد بود  5تا  2از  25كه مطابق ماده : تعيين مدت تعليق  – 3

ي خصوصي شرط صدور قرار تعليق نيست و اصالً قانونگذار نقش چنداني براي آن قائل با توجه به آنچه گفته شد ، گذشت شاك:  1تذكر 
  . نشده است 

  : تعليق اجراي مجازات در بعضي از موارد ممنوع است كه عبارتند از :  2تذكر 

 – 5         ارتشاء – 4         اختالس – 3         معاونت در جرائم فوق – 2       وارد كردن ، خارج كردن يا فروش مواد مخدر – 1
آدم  – 9                    سرقت تعزيري – 8خيانت در امانت  – 7              جعل يا استفاده از سند مجعول – 6            كالهبرداري

 – 11                    .ت ا بدان اشاره نموده اس.م.ق 30معاونت در جرائم حدي كه قانونگذار در ماده  – 10                           ربايي
  .جرائم عمدي متعددي كه در بين آن ها محكوميت معلق نيز وجود داشته باشد  – 12جرائم عمدي متعدد همراه با محكوميت 

ه انجام دهد يا به صورت مقيد و مشروط ، ك) بدون شرط ( با توجه به آنچه گفته شد دادگاه مي تواند تعليق را به صورت ساده :  3تذكر 
اين شرايط عبارتست از دستوراتي كه دادگاه صادر مي كند مثل خودداري از اشتغال به كار معين ، اشتغال به تحصيل در مؤسسه معين ، 

  . . . خودداري از رفت و آمد به مكان معين ، معرفي مداوم به مقامات خاص ، مراجعه به بيمارستان يا درمانگاه ، اشتغال به تحصيل و 

  : تمه تعليق به يكي از دو چيز است خا:  4تذكر 
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  . كه با انقضاي آن و عدم ارتكاب جرم ، محكوميت كان لم يكن خواهد بود : انقضاي مدت تعليق  – 1

بدين توضيح كه هرگاه بعد از صدور قرار تعليق معلوم شود كه محكوم عليه داراي سابقه محكوميت به شرح گذشته : فسخ تعليق  – 2
ن توجه به آن اجراي مجازات را معلق كرده بود ، دادستان از دادگاه تقاضاي لغو تعليق را خواهد نمود و دادگاه پس از بود و دادگاه بدو

  .احراز وجود سابقه ، قرار تعليق را الغا خواهد كرد و قهراً حكم صادره اجرا خواهد شد 

  سقوط مجازات ها : بخش پنجم  

  : ح زير و به خاطر عوامل زير زايل و ساقط مي شوند بر اساس مباني حقوقي ، مجازات ها به شر

  . هرچند مجازات هايي از قبيل ديه به اموال محكوم عليه منتقل خواهد شد : فوت محكوم عليه )  1

قانون آئين دادرسي كيفري ، هرگاه موضوع محكوميت جرائمي باشد كه حداكثر مجازات آن بيش از  174به موجب ماده : مرور زمان )  2
سال با گذشت  3با گذشت ده سال و عدم اجراي حكم ، مجازات ساقط خواهد شد ، چنانكه تا ) مانند كالهبرداري ( سال حبس است  3

  . با گذشت سه سال مجازات ها ساقط خواهد شد  پنج سال و در ساير موارد

  عفو عمومي يا خصوصي )  3

هرگاه قبل از اجراي يك حكم ، قانون جديدي وضع شود كه عنوان مجرمانه را از موضوع مجازات بردارد ، مجازات : فسخ قانون جزا )  4
  . اجرا نخواهد شد مثل نگهداري فيلم هاي مبتذل 

  

 


